
 

Schooljaar 2022-2023 

Nummer 1, 16 september 2022  
 

Kalender:  

22 sept  Autoloze dag – kom lopend of op de fiets naar school! 

28 sept  Start Kinderpostzegelactie 

3 okt  Verjaardag juf Mandy 

4 okt  Verjaardag juf Femke 

5 okt Waardendag – studiedag team – alle leerlingen vrij  

6 okt  Verjaardag juf Karin 

12-14 okt  Groep 8 is op schoolkamp 

17 okt De schoolfotograaf komt 

 

 

 

 

 

 

 

Start schooljaar 

 

Informatieavond: 

Tijdens de ouderinformatie van afgelopen dinsdag heeft u kennis kunnen 

maken met de (nieuwe) medewerkers van De Regenboog en uiteraard met 

de leerkracht van uw kind. 

Hieronder een kleine samenvatting van de besproken onderwerpen: 

 

Pleinwacht: 

Voor de pleinwacht (een half uurtje tussen 11.30 en 13.00 uur) zoeken we 

nog ouders. Kunt u 1x per week (vaker mag natuurlijk ook!) ons een half 

uurtje helpen, geef dat dan a.u.b. in Parro aan. Alvast bedankt! 

 

Ouders in de school: 

We vragen u dringend buiten afscheid te nemen van uw kind, dus niet 

(meer) mee naar de klas te lopen. Voor de ouders van de jongste kleuters 

maken we een uitzondering: zij mogen (maar het hoeft niet) de eerste 

twee weken meelopen en bij de klas van hun kind afscheid nemen. 

Op deze manier bewaren we de rust in de school en kunnen de lessen op 

tijd beginnen.  

  



 

Corona: 

We houden er rekening mee dat de Corona-besmettingen in het najaar op 

zullen lopen.  

Het helpt als we allemaal de basisregels (blijven) volgen: hoest en nies in je 

elleboog, was regelmatig goed je handen, blijf thuis als je ziek bent en doe 

een thuistest. Op school zijn nog voldoende testen op voorraad. Vraag er 

om als u er een nodig hebt. 

 

Laat u het ons wel even weten als 

een huisgenoot Corona heeft?  

Dan kunnen wij daar rekening mee 

houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handig om te weten: 

 

 Heeft u uw privacy voorkeuren al doorgegeven via Parro? Alvast 

bedankt!    

 Heeft u al een kijkje genomen op het ouderportaal? U kunt daar 

wijzigingen doorgeven van uw NAW gegevens. Vooral de juiste 

telefoonnummers zijn van belang (uw eigen nummer, een nood-

nummer of van uw werk), zodat we u kunnen bereiken wanneer uw kind 

bijvoorbeeld ziek is geworden op school.     

 Doet u ook regelmatig een check op hoofdluis? Fijn als u – wanneer u 

neetjes of luisjes ontdekt - hier melding van maakt op school. Dit kan bij 

de groepsleerkracht.   

 De schoolgids is in concept klaar en wordt door de MR gelezen. U vindt 

binnenkort het nieuwe exemplaar op onze website op de pagina ‘Onze 

school – schoolontwikkelingen’.    

 Heeft u ook gezien/ gehoord dat de medewerkers van Kibeo de kinderen 

in de school ophalen? Uw kind wacht dus in de klas op de medewerker 

van Kibeo. Op deze manier kan het ophalen gestroomlijnd en rustig 

verlopen. Bovendien heeft Kibeo zo ook even contact met de 

leerkrachten.   



 

 

Verlof aanvragen 

 

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van te 

voren via het verlofformulier toestemming te vragen aan de directeur van 

de school. U kunt een formulier op de website downloaden, of een 

exemplaar ophalen in het directiekantoortje en vervolgens ingevuld 

afgeven op school.   

We vinden het erg prettig wanneer u vooraf zelf goed uitzoekt of de 

verlofaanvraag voldoet aan de leerplichtwet. Maak bij twijfel gerust een 

afspraak met de directie.  

Kijk voor de volledige toelichting op onze website:  

https://deregenboog.dewaarden.nl/ziekmelding-en-verlofaanvraag-lang/  

  

Samengevat: 

extra verlof mogelijk  

 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van 

het kind; 

 12 ½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag; 

 12 ½ - , 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 

één dag;  

 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één 

dag; 

 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 

derde graad van het kind: duur in overleg met de directeur;  

 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van 

het kind: duur in overleg met de directeur;  

 Verhuizing van gezin: één dag.  

 

Geen extra verlof mogelijk:  

 Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;  

 Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties;  

 Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte; 

 Familiebezoek in het buitenland;  

 Het argument “mijn kind is nog jong”; 

 Het argument “vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les 

meer gegeven”. 

 

 

  

https://deregenboog.dewaarden.nl/ziekmelding-en-verlofaanvraag-lang/


 

Autoloze dag 

 

Aanstaande donderdag 22 september doen wij mee aan de autoloze dag! 

Op deze dag proberen we allemaal zoveel mogelijk lopend of fietsend naar 

school te komen. Doet u ook mee? 

 

We hopen hiermee een trend te zetten die zijn 

uitloop heeft over de rest van het schooljaar. Zo 

oefenen kinderen veel en vaak in het verkeer en 

dragen we bij aan een duurzame wereld.  

Een onderwerp waar we op dit moment aandacht 

aan geven binnen Jeelo- Omgaan met Natuur, met name in groep 7 & 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 2 verschijnt 14 oktober 2022 

 

 

  



 

We gaan er weer een  

veilig en verkeersvriendelijk schooljaar 

van maken samen! 


